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Nyheder fra Forfatterweb
Nyhed: Litterær tidslinje på Forfatterweb
På forsiden af Forfatterweb under fanebladene ’Perioder’
og ’Genrer’ kan du nu få et overblik over dansk
litteraturhistorie og et greb om de vigtigste genrer.
Den litteraturhistoriske tidslinje og genreteksterne giver
overblik og historiske perspektiver fra sagaerne over
folkeviser, eventyr og lyrik og mange andre genrer. Kilderne
er opdelt i primær- og sekundær litteratur og har
henvisninger til enkelttekster. Desuden er der henvisning til
film og musik fra eller om perioden så man kan tilgå stoffet
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film og musik fra eller om perioden så man kan tilgå stoffet
fra forskellige medier.
De 17 kortfattede periode-introduktioner giver overblik over
de vigtigste strømninger inden for samfund og historie samt
de filosofiske tanker der var markante i perioden. Rejsen
begynder i den nordiske oldtid og slutter ved autofiktion.
De mange forfatterportrætter giver mulighed for analyse og
fordybelse, og her finder du krydsreferencer til både genrer
og perioder.
Læs mere om perioder
Læs mere om genrer

Nye portrætter af klassiske forfattere på
Forfatterweb
Jeppe Aakjær er kendt for sin stemningsfulde naturlyrik
hvor den vestjyske hedes rug og markblomster beskrives
og besynges. Men Aakjær var i virkeligheden ikke
(udelukkende) drevet af en trang efter at være naturlyriker,
men derimod optaget af at skildre menneskets større
sammenhæng og rytmiske forhold til omverdenen – og her
udgjorde naturen blot én bestanddel. Arbejde, landskab,
arv og miljø var lige så vigtige komponenter.

Kaj Munk er nok mest kendt for sin dramatiske og tidlige
død. Efter at have kritiseret samarbejdspolitikken,
jødeforfølgelsen og nazismen i den offentlige debat blev
han d. 4. januar 1944 likvideret af den tyske
besættelsesmagt, men inden da forfattede han utallige
digte, kronikker, rejsebeskrivelser og skuespil og var hen
over 20 år sognepræst i den vestjyske landsby Vedersø.
Han skrev manuskriptet til ’Ordet’ (1925), som instruktør
Carl Th. Dreyer senere filmatiserede.
Foto: A E Andersen / Scanpix

Debutdigtene gav symbolisten Sophus Claussen et ry som
en plat skørtejager der hang ved resten af livet. Men
eftertiden har hyldet Claussen for hans lyriske gehør og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=965649
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udpeget ham til en af Danmarks væsentligste poeter fordi
hans litteratur bygger bro imellem den romantiske ånd og
den modernistiske tankegang.
Foto: Scanpix

Forfatterweb: Børn, krimi og en steppeulv
Eik Skaløe er manden bag hittet ’Itsi bitsi ta’ med mig til
Nepal’ blev fundet død i Indien efteråret 1968. Han blev
kun 25 år, men nåede at sætte flere spor end de fleste. I
dag er Eik Skaløe synonym med 1960’ernes
ungdomsoprør, og de psykedeliske, fabulerende tekster,
han skrev til Steppeulvenes plade ’Hip, er for længst blevet
en del af den danske rockhistorie. Skaløe drømte om at
blive forfatter, men fik først udgivet sine ord mange år efter
sin død.
(Foto: Torben Huss / Scanpix)

Håkon Øvreås
En superhelt, en død bedstefar, der synes livet i kisten er
for kedeligt, tre plageånder og et par spande brun maling.
Det er ingredienserne i Håkon Øvreås’ debutroman for
børn, ”Brune”, der fik tildelt Nordisk Råds pris for børne- og
ungdomslitteratur i 2014.
Foto: gyldendal.no

Fredrik T. Olssons baggrund som manuskriptforfatter inden
for film og TV mærkes tydeligt i debutromanen ’Kædens
sidste led’. Både form og indhold virker dramatisk på en
næsten filmisk facon, når det komplicerede plot fortælles
gennem parallelle fortællinger og hurtige krydsklipninger.
Romanen læses i Krimiklubben i marts.
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Foto: Hr. Ferdinand

Nyheder fra Faktalink
Faktalink: Ytringsfrihed – Kommunikation –
Skattely – Vikinger – Big Bang – Besættelsen
1940-45
Ytringsfrihed er retten til at udtrykke sig frit om sine
holdninger og tanker i skrift og tale. Den opfattes som en
forudsætning for et demokratisk samfund. Men
ytringsfriheden er aldrig absolut.
(Billedtekst: Statsminister Helle Thorning-Schmidt foran
synagogen i København efter angrebet den 15. februar
som kostede to livet. Foto: Ola Torkelsson / Scanpix)

Kommunikation er en uundgåelig og uundværlig del af
vores liv som mennesker. Uden at kommunikere med
hinanden, kan vi ikke danne relationer og heller ikke danne
os som individer.

Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Skattely
Den europæiske kommissionsformand Jean-Claude
Juncker lytter til spørgsmål ved en pressekonference i
hovedkvarteret i Bruxelles efter et møde med præsidenten
for den schweiziske konføderation. Foto: Scanpix
Hvert år bliver gigantiske formuer, som er skabt i lande med
høj beskatning placeret i lande med meget lav beskatning,
også kaldet skattely. Det betyder, at mange stater går glip
af enorme skatteindtægter.

Vikinger
Vikingeskibet Havhingsten af Glendalough. Verdens største
rekonstruktion af et vikingekrigsskib stævner ud i Roskilde
Fjord efter et festligt arrangement ved Vikingemuseet. Foto:
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=965649

4/12

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

Bjarke Ørsted / Scanpix
Vikingerne var i virkeligheden mange ting. De var modige
eventyrere, innovative bådebyggere, dygtige handelsfolk
og gemene sørøvere. De danske vikinger havde store
armbevægelser i datidens Europa, og deres levevis, kultur
og rejser trækker dybe spor til nutidens Danmark.

Big Bang
Den dansk-islandske kunster Olafur Eliasson ses sammen
med sin installation ‘Big Bang Fountain’ som han
præsenterede på en udstilling i Paris den 23. januar 2015.
Foto: Yoan Valat / Scanpix
Vores univers blev dannet i en gigantisk eksplosion for 13,8
milliarder år siden, kaldet Big Bang. Dét er stort set alle
astronomer og fysikere i dag enige om.

Besættelsen 1940-45
Tyske tropper rykker frem gennem Åbenrå om morgenen
den 9. april 1940. Her på Amalienborg. Foto: Ukendt /
Scanpix
Se den store og gennem-reviderede artikel om besættelsen
i anledning af 75 året den 9. april 2015
Den 9. april 1940 blev Danmark besat. Allerede tidligt om
morgenen trængte tyske styrker over den danske grænse,
og bombemaskiner hang som truende sorte fugle over
landet. Det fik de ledende politikere og kongen til samme
morgen at overgive sig og indgå den senere så berømte og
berygtede samarbejdspolitik, som kom til at præge
Danmark de følgende fem år.

Nyheder fra eKurser
Undgå phishing
De fleste frygter at kriminelle skal få fat i ens fortrolige og
personlige information som cpr nummer og
bankoplysninger på nettet. Men hvem har ikke modtaget
falske mails og været udsat for phishing som det kaldes når
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disse oplysninger forsøges franarret. Du kan dog gøre dine
forholdsregler for at undgå at ryge i fælden. Det kan du
lære i et spritnyt e-kursus.

Er du træt af spam?
I e-kurset ”Spam” kigges der på, hvordan man kan tilføje og
fjerne afsendere til det spamfilter, der er indbygget i dit
mailprogram, og dermed sikre en bedre sortering. Du lærer
også hvordan du indstiller spamfiltret, hvis der er for mange
mails som bliver fanget i spamfiltret.
I kurset gennemgås både mailprogrammerne hotmail, gmail
samt yahoo.

Tjek internetbutikkerne før du handler
Når du handler på internettet, er det vigtigt, at du føler dig
sikker, og med Trustpilot kan du læse andre forbrugeres
oplevelser af en given internetbutik. Du kan læse de andres
indlæg eller selv skrive dem og dele gode og dårlige
oplevelser og komme med kommentarer til de enkelte
indlæg. Det kan du lære mere om i kurset ”Trustpilot”.

Mangler du de grønne postkort, der er gode til at formidle
læringsportalen med over for brugerne, sendes en mail til:
bibgh@herning.dk
Statistik for trafikken på portalen ses her

Nyheder fra Litteratursiden
Disse ti forfattere kæmper om Læsernes bogpris
2015
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=965649

6/12

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

Litteratursiden er med i samarbejdet med Berlingske og
Danmarks Biblioteksforening om Læsernes
Bogpris, og deltager i nomineringen af bøgerne. Prisen er
på 100.000 kr.

Aftale med Bogmarkedet
Litteratursiden har indgået en samarbejdsaftale med
Bogmarkedet, der betyder at de omtaler og
linker til Litteratursidens anmeldelser af bøger der er op til
ca. tre uger gamle.

Tema i marts: Eksistens
”Hvem er jeg og hvad er meningen med det hele?” Vi
sætter fokus på eksistentiel litteratur på Litteratursiden med
bl.a. en artikel om Murakamis forfatterskab. Som altid er
der en liste og plakat til tryk samt en power point‐
præsentation til udstillinger i bibliotekerne.
Kommende temaer på Litteratursiden:
April og maj: Danmark Læser
Juni: Terror og ytringsfrihed
September: Danske debutanter

Litteratursidens temadag 16. juni
Litteratursidens årlige temadag for producenter og
ambassadører finder sted tirsdag den 16. juni
på Vejle Bibliotek.

Litteratursiden på Krimimessen 21. -‐ 22. marts
Litteratursiden har sammen med Danmark Læser en stand
på Krimimessen. Der er mulighed for at opleve
Litteratursidens forfatterambassadør, Thomas Rydahl den
21. marts kl. 11 i standen som optakt til debatten om
Eremitten i DR Krimiklubben i april.

Litteratursiden på Ordkraft 10. april
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=965649
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På litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg har Litteratursiden
fået æren af at præsentere de nominerede forfattere til DR
Romanprisen fredag den 10. april kl. 16.

Litteratursidens Generalforsamling 25. marts
Der afholdes Generalforsamling i Foreningen
Litteratursiden, onsdag d. 25. marts 2015 kl. 12.00 – 15.30
på Vejle Bibliotek. Tre personer har allerede meddelt, at de
opstiller til bestyrelsen.
Som optakt til strategidebatten har vi inviteret digital
rådgiver Astrid Haug til at holde et oplæg om, hvordan vi
kan styrke synligheden på de sociale medier via den rette
indholdsstrategi.

Nyheder fra eReolen og
Netlydbog
Krimimessen
eReolen deltager på Krimimessen i Fænglet i Horsens
21.-22. marts 2015. Du kan finde eReolen på stand 4 på
årets Krimimesse. Kom og få inspiraiton til at læse/lytte ebøger og netlydbøger fra bibliotekerne. Du kan også
deltage i eReolens spændende krimikonkurrence på vores
stand. Vi trækker lod om en vinder af konkurrencen
søndag.
I år er temaet for Krimimessen "detektiven." Du kan følge
med i eReolens optakt til Krimimessen på Facebook. Her
fortæller en række forfattere om inspirationen bag deres
detektiver samt om hvilke egenskaber en god detektiv skal
indeholde. Du kan bl.a. læse indlæg fra Inger Wolf, Inger
Gammelgaard Madsen, Ann Rosman, Dennis Jürgensen
og mange flere.
Så kig ind på eReolens Facebook side og bliv inspireret
som optakt til Krimimessen.
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Temaer på eReolen i marts og april
I marts sætter eReolen fokus på ”det gode og det onde.” I
begyndelse af måneden er temaet ”Eksistens,” der også
kører som tema på Litteratursiden i denne måned. Senere i
marts lægger eReolen op til Krimimessen med en række
spændende krimitemaer. I marts er der også noget for de
historieinteresserede, da eReolen markerer festivalen
”Historiske dage” 14. – 15. marts med masser af
læseinspiration.
I april afspejler temaet det samarbejdet mellem flere
biblioteker og DR omkring temaet ”Ensomhed.” eReolen
sætter også fokus på to centrale litterære begivenheder i
april, festivalen ”Ordkraft” i Aalborg 9.-11. april og
”Danmark Læser Dagen,” der løber af stablen med en
landsdækkende boguddeling 23. april.

Anvendelse af redaktionsmateriale på lokale
hjemmesider
Bibliotekerne er meget velkomne til at anvende eReolens
redaktionelle indhold som karruseller og nyheder på deres
egne hjemmesider. Det er muligt at rekvirere listerne med
ISBN numre på titler i karrusellerne ved henvendelse til
Britt Skjoldborg på mail: skbr@aarhus.dk

Opdatering til Android app
eReolens opdatering til Android app’en er klar i Google
Play.
Opdateringen kan hentes via Google Play butikken til din
telefon eller tablet. For at hente opdateringen skal man gå
til Google Play - søge eReolens app frem ved at skrive
"eReolen" i søgefeltet og herefter trykke på feltet med
"Opdater."
Opdateringen indeholder en række forbedringer af app’en,
bl.a.:
- Forbedret bladring i e-bogslæseren.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=965649
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- Mulighed for afspilning af lydbøgerne, selvom man
forlader app’en.
- Forbedret understøttelse af Android enheder med 5.0 og
opefter
- Forbedret forklaring i beskeder til brugerne.
Vi arbejder løbende på forbedringer af både iOS og
Android app’en. Bl.a. vil e-bogslæseren og
lydbogsafspilleren i iOS og Android app’en blive opdateret
til nyere versioner hurtigst muligt.

Hjælp til support i biblioteksrummet
Vi har udarbejdet et "spørgsmål og svar" ark, der kan
anvendes til at give svar på nogen af de udfordringer og
spørgsmål, som medarbejderne på bibliotekerne oftest
bliver mødt med i udlånet. Spørgsmål/svar arket kan
printes ud og anvendes til at give et hurtigt svar til brugerne
i biblioteksrummet på nogle af de spørgsmål, vi møder
mest i supporten.
Spørgsmål/svar arket kan hentes fra eReolens hjemmeside
under ”PR-materialer vedrørende app” i footeren. Vi holder
arket på hjemmesiden opdateret med sidste nye
information. Det er bibliotekernes ansvar at sørge for at
holde spørgsmål/svar arket opdateret med den nyeste
udgave fra eReolen.dk.
Hent spørgsmål og svar arket til udskrivning her

Månedsstatistik for eReolen og Netlydbog
Månedsstatisk for eReolen
Månedsstatistik for Netlydbog

Nyheder fra Palles Gavebod
DELTAG I PALLES GAVEBODS ÅRSMØDE
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=965649
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Onsdag den 20. maj kl. 9.30 – 14.30, holder Palles
Gavebod årsmøde i Teatersalen i Dock5000 i Odense
Med udgangen af 2015 skal det nuværende Palles
Gavebod erstattes af et nyt site og dette projekt, med
arbejdstitlen ”PalleNext”, bliver omdrejningspunktet for
årsmødets program.
Det er ganske gratis at deltage og tilmelding skal ske her:
Deadline for tilmelding er onsdag den 13. maj kl. 12

Nyheder fra Bibzoom
SLUT MED BIBZOOM RADIO PÅ DIN MOBILTELEFON
PR. 1. MARTS 2015
Bibzoom radio flytter til Bibzoom.dk med udgangen af
februar måned. Alle playlisterne flytter med,og vi udvider
repetoiret. Du har stadig mulighed for at få dit biblioteks
egne playlister med på Bibzoom.dk
Læs mere >>

DOBBELT STEPPEULV
Bibzoom informerer: der er dobbeltpremiere på det
biografiske filmdrama “Steppeulven” om den danske
musiker Eik Skaløe, samtidig med at dansk rocks svar på
Jellingstenen er udkommet i en remasteret udgave
– 47 år efter den oprindeligt kom på gaden.
Læs mere >>

Copyright © 2014 Netbib.dk, All rights reserved.
Netbib.dk er en blog og et nyhedsbrev til og for landets biblioteker om eReolen.dk og Netlydbog.dk,
Litteratursiden.dk, Bibzoom.dk, Pallesgavebod.dk og eKurser.nu samt DBC’s services; Filmstriben, Spil og medier,
FaktaLink og Forfatterweb.
Du får denne mail fordi du har tilmeldt dig på vores hjemmeside
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